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SETMANA DEL MEDI AMBIENT

Un any més, l’Aula d’Educació Ambiental de les Corts celebra el Dia 
Mundial del Medi Ambient amb diverses activitats durant la primera 
setmana de juny. No t’ho perdis! 

EXPOSICIÓ: IL·LUMINEM LA PAU

DE L’1 AL 30 DE JUNY
A càrrec d’Esteve Peramarch Ibáñez
Tècnica: Upcycling, reutilització creativa
Lloc: vestíbul

Fusió de diferents objectes, uns d’antics amb moltes històries al dar-
rere, d’altres de totalment oblidats i que ja han fet la seva funció. A 
les meves creacions de làmpades úniques els ofereixo una altra opor-
tunitat per seguir endavant i donar un servei sostenible. Donar llum 
positiva, encisadora, càlida, optimista.
Les meves creacions són el resultat de la fusió d’objectes antics amb la 
seva història, molts dels quals estan en desús i oblidats. Els dono una 
altra oportunitat de seguir fent profit,  però amb un altre valor. Les 
meves làmpades són sostenibles, LED i úniques, només en faig una 
de cada. Estalvio tirar objectes a les escombraries i ensenyo que tot 
es pot reaprofitar.
Això és Sócllum Barcelona.
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POESIA MEDIAMBIENTAL

DIMECRES 1 DE JUNY
A les 19.30 h
Ho organitza: Proartcat
Cal inscripció prèvia. Places limitades

En aquesta ocasió, Proartcat ens delectarà amb una selecció de poesia 
relacionada amb el medi ambient i la natura.
Inscripcions aquí

XERRADA. SEPARACIÓ DE RESIDUS I COMPOSTATGE 
A LA LLAR 
En el marc del primer cicle Cuidem Barcelona

DIJOUS 2 DE JUNY
A les 18.30 h 
A càrrec de Clara Benet i Thales 
Cal inscripció prèvia. Places limitades

Aprendrem què és un compostador i com funciona, mentre parlem 
sobre residus i com gestionar-los. Sabíeu que a Catalunya el 60% dels 
residus acaben a la incineradora o a l’abocador? Gran part d’aquests no 
són brossa, sinó font de vida. En aquesta xerrada-taller aprendrem com 
podem aprofitar alguns dels residus orgànics que generem. 
Inscripcions aquí

Fo
to

: p
ix

ab
ay

https://inscripcions.cccandeu.com/MiramModular/buscador/buscador.jsp?g=1&c=44&a=4195
https://inscripcions.cccandeu.com/MiramModular/buscador/buscador.jsp?g=1&c=44&a=4155
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SORTIDA: L’ART DE VISITAR UN JARDÍ: EL PARC DE LA 
CIUTADELLA

DIVENDRES 3 DE JUNY
De 10.30 a 12.00 h
A càrrec de la Xarxa d’Equipaments Ambientals de Barcelona
Cal inscripció prèvia. Places limitades
Punt de trobada: entrada principal al parc de la Ciutadella (pg. Pujades 
amb pg. Lluís Companys)

Recorregut ambiental i cultural pel parc de la Ciutadella, el primer parc 
públic de la ciutat.
La visita al parc de la Ciutadella és un recorregut per la història viva de 
Barcelona. Durant molts anys va ser l’únic de la ciutat, i el primer dels 
actualment existents que es va dissenyar específicament c om a  p arc 
públic. L’espai manté destacables elements arquitectònics i esculturals, 
i la seva vegetació i l’aigua reflecteixen els costums dels barcelonins al 
llarg dels anys.
Avui, el parc disposa d’espais per a tots els usos imaginables. Aquest fet 
l’ha convertit en un dels llocs amb més activitats lúdiques i culturals de 
Barcelona. 
Inscripcions aquí

EN ALTAVEU - PODCAST 
DIUMENGE 5 DE JUNY
A les 13 h
A les nostres xarxes socials

Avui, Da Mundial del Medi Ambient, us portem unes recomenacions 
literàries en col·laboració amb la llibreria El Gat Pelut.
Recomenacions dirigides a infants, per tal de promoure el medi 
ambient i tenir cura del planeta.
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https://inscripcions.cccandeu.com/MiramModular/buscador/buscador.jsp?g=1&c=44&a=4186
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Sabíeu que la major part dels éssers vius del planeta es troben als oce-
ans? I què en les profunditats de l’oceà hi ha una medusa capaç de viure 
eternament? En aquesta xerrada descobrirem diverses curiositats sobre 
els oceans i els éssers vius que hi han habitat al llarg del temps. Parlarem 
també sobre com afecta el canvi climàtic i la contaminació al mar i què 
podem fer nosaltres per evitar-ho. Per últim, aprendrem a actuar en cas 
de picada de medusa i a posar-nos correctament la crema solar. No et 
perdis el joc final sobre els oceans!
Inscripcions aquí

DIMARTS 7 DE JUNY
A les 18.30 h
A càrrec de Paula Granado, divulgadora científica, graduada en Ciènci-
es Biomèdiques i especialitzada en comunicació científica
Cal inscripció prèvia. Places limitades

XERRADA. DESCOBRINT LA BIODIVERSITAT DELS 
OCEANS
Amb motiu del Dia Mundial dels Oceans, 8 de juny

https://inscripcions.cccandeu.com/MiramModular/buscador/buscador.jsp?g=1&c=44&a=4187


ADREÇA HORARIS

CENTRE CÍVIC CAN DEU
Plaça de la Concòrdia, 13
Tel. 934 101 007
08014 Barcelona

De dilluns a divendres, 
de 9.00 a 22.00 h
Dissabtes, de 9.00 a 22.00 h 
i diumenges, de 10.00 a 14.00 h

PER A MÉS INFORMACIÓ INFORMACIÓ ADDICIONAL

ccivics.bcn.cat/candeu
candeu@lleuresport.cat
facebook.com/cciviccandeu
twitter.com/cccandeu
facebook.com/AulaAmbientalCanDeu
twitter.com/AulaAmbientalLC

MAPA

Adaptat per a persones 
amb mobilitat reduïda i 
dotat d’anell magnètic
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78, N0, V7, 
33, 34, 6, 7, 

63,67,78

T1, 
T2, T3

LÍNIA 3
MARIA 

CRISTINA

LÍNIA 3
LES CORTS

V5

Bus: H8, V5, V7, 6, 33, 34, 59,78
Metro: L3 Les Corts, 
L3 Maria Cristina
Tram: T1, T2, T3 Numància




